
ما حكم الشرع يف العقاب البدين الذي ميارسه املربون ، أي معلمو املدارس ، وذلك من أجل تقومي  السائل :

  سلوك الطالب ؟

فيما مل يأت به الشرع ، حيث إم ال يضربون  ليتهم يفعلون ذلك ، فيما جاء به الشرع وجيتنبون ذلك الشيخ :

األوالد ، على تركهم الصالة ، بل على العكس من ذلك يعاقب املعلم ألنه ضرب الولد ولو كان تاركا للصالة ، 

ال نرى حنن أن تستعمل وسيلة الضرب ، كمبدأ عام للرتبية ، ألن الرتبية ال تقوم على الشدة ، وموضوع الضرب 

( مروا أوالدكم بالصالة ، وهم أبناء سبع ، طيع أن جنعله كأمر خاص ، لقوله عليه السالم يف الواقع نست

، فال جيوز للوالد وله من السلطة  على  واضربوهم عليها ، وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع )

رعية منها ، ما حنن ولده ، ما ليس للمعلم ، من السلطة على تلميذه ، وذلك أمر واضح يف بعض النصوص الش

، فهل جيوز ضرب الولد ، الذي بلغ السابعة والثامنة  ( مروا أوالكم بالصالة وهم أبناء سبع )يف صدده 

والتاسعة وهو ال يصلي ؟ اجلواب ال هل جيوز ضربه لغري ذلك مما هو دون الصالة ؟ اجلواب كال ، وليس ال ، بل  

أن يضربه اجلواب ال ، ومن سلطة الوالد على الولد ، والشيء  كال ، الذي ليس له هذه السلطة على تلميذه ،

، يعين إذا والد ركب أمحوقته وقتل فلذة كبده ، فهل  ( ال يقاد الوالد بولده )بالشيء يذكر ، قوله عليه السالم 

والده ، ، والعكس بالعكس ، إذا الولد قتل  ( ال يقاد ، ال يقاصص الوالد بولده )يقتل به ؟ قال عليه السالم 

لو كان يف الشرع أن يقتل مرتني لرأينا ذلك ، ولكن ال ميكن أن يقتل ألنه ال حيي ذلك حلق الوالد على الولد ، 

فاختلف األمر ، الوالد إذا قتل ولده ، ال جيوز أن يقاد به ، أما الولد إذا قتل والده ،فيقتل به ، فإذن املعلم يف 

ية تالمذته وأنا أشعر حينما أتكلم ذا الكالم ، مبا سبق بيانه آنفا ، أن الواقع حيب أن يلتزم القاعدة ، يف ترب

لكل قاعدة مستثنيات ، أي ممكن أن نتصور أن ولدا هو أو تلميذا هو صورته صورة اآلدميني ، لكن طبعه وخلقه 

القول الغليظ ، فال يفيد ، طبيعة احليوانات غري الناطقة ، وأنه ال يفيد فيه ، ال توجيه ، وال تأنيب وال قرع مسعه ب

إال الضرب حينئذ نقول جيوز للمعلم ، استعمال الضرب الغري املربح غري املؤذي ، وبشرط واحد ، قلما أستطيع 

أن أتصور حتققه يف عامة األساتذة أو املعلمني ، إال من شاء اهللا منهم ، ما هو هذا الشرط . أن يكون تأديبه 

  أن يروي غيظ قلبه فيه ، هكذا ممكن أن يقال باجلواز ، نعم .ضربه إياه القصد تأديبه ، وليس 

  يقول السائل نرجوا التوفيق بني قول النيب صلى اهللا عليه وسلم السائل :

  عليه الصالة والسالم الشيخ :

  ، وحول مسألة العصمة ؟ ( أنتم أعلم بأمور دنياكم )يف رواية مسلم  السائل :

، العصمة تتعلق مبا يعود إىل الدين ، أما أمور الدنيا فاحلديث صريح يف هذا ال إشكال يف هذه القضية  الشيخ :



، هو عليه الصالة والسالم ليس مزارعا ، وال صانعا ، وال صاحب مهنة وإمنا   ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ).. 

وما من نبي إال ( كان راعي غنم يف أول نبوته عليه السالم ،ويف ذلك حكمة بالغة ، ولذلك قال عليه السالم 

ألن ذلك يهيئه ، ليسوس الناس فهو سايس ، فالشاهد ، فاحلديث هو حيمل يف طواياه  وقد رعى الغنم )

اجلواب على هذا السؤال ، أنه عليه السالم ، معصوم يف تبليغ الشريعة ، فيستحيل أن خيطئ عليه السالم يف 

(( قل إنما م وهو أنه بشر ، كما هو يف صريح القرآن  تبليغه حكما من أحكام الشريعة ، حبجة واقعة عليه السال

، فهو حقا مثلنا بشر يأكل كما نأكل ، ويشرب كما نشرب ، ويتزوج ، ولكن اهللا اصطفاه  أنا بشر مثلكم ))

، ليس هنا فقط  (( قل إنما أنا بشر مثلكم )) (( يوحى إلّي ))برسالته ، ولذلك كان من متام كالمه تعاىل 

هذا الوحي هو الذي يعصمه ، عليه الصالة والسالم لكن هنا يف مسألة  (( يوحى إلّي ))، متامها انتهت اآلية 

فيها دقة ، البد من التنبيه عليها ، وخباصة من كان منكم ، مثلي طالب علم ، فيجب التنبه له ، هذه النقطة 

قلت وهذا  (( يوحى إلّي ))، بقوله الدقيقة وهي : قلت قال اهللا عز وجل مميزا ، لنبيه عليه الصالة والسالم 

  الوحّي هو الذي يعصمه أن يقع يف خطأ ، فيما يتعلق بالشرع .

هنا يأيت سؤال ، هل للنيب صلى اهللا عليه وسلم تصرفات يف الشرع ، يف األحكام الشرعية ، ميكن أن  الشيخ :

هادات هل هذا وقع ، أم إن كل ما يصيب فيها ، وأن خيطئ ألنه اجتهد ؟ ومل يوحى إليه يف شيء من تلك االجت

جاء ، من كالم الرسول عليه السالم ، فيما يتعلق باألحكام الشرعية ، كل ذلك وحي ؟ أقول يف اجلواب عن 

  هذا السؤال ، وإمنا أطرحه لالنتباه إىل نكتة اجلواب أوال .

مية وال جيوز يف اإلسالم أن يكون وألن كثريا من الناس اليوم ، ممن ينتمون إىل حزب من األحزاب اإلسال الشيخ :

،فاملسلمون جيب عليهم مجيعا ، أن يكونوا  (( أال إن حزب اهللا هم الغالبون ))هناك أحزاب ، ألن اهللا يقول 

حزبا واحدا لكن مع األسف الظروف اليت عاشها املسلمون ، حتت االستعمار املتنوع األجناس ، من استعمار 

هولندي ، إسباين  إىل آخره ، كل هذه االستعمارات أوحت بتقاليد املستعمر بريطاين ، إىل استعمار فرنسي 

وبعادام وهذه العادات قد خيتلفون يف بعضها ، ويتفقون يف قسم كبري منها ، من ذلك األحزاب ، إال يف ضاللة 

هلم بعد ألي ،  الشيوعيني ، الذين عطلوا برهة من الزمن  التحزب  ، إال حزب واحد هو احلزب الشيوعي مث بدا

، أن الشيوعية باطلة من أصلها ولعلكم مجيعا  (( سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم ))مصداق قوله تعاىل 

، تستمعون األخبار اآلن يف تراجع الشيوعيني عن ضالهلم ، الشاهد ، لكنهم مجهورا وقبل الشيوعية يقرون 

يت يسموا أي العدالة ، الشاهد ال يوجد يف اإلسالم إال حزب باحلزبيات ، بل ويعتربون ذلك من الدميقراطية ال

واحد ، وهم الذي يتمسكون مبا قلنا آنفا ، بكتاب وحبديث رسول اهللا ، وعلى منهج السلف الصاحل ، بسبب 



استعمار هؤالء املستعمرين املسلمني انتشرت فيهم بعض املبادئ املخالفة لإلسالم ، من هذه األحزاب يوجد 

زب إسالمي ، يف هذه البالد ويف غريها ، يقول إنه ال جيوز للرسول عليه السالم أن جيتهد الرسول ال هناك ح

جيتهد هكذا زعموا ، لكن هذا الزعم مرفوض بكثري من النصوص ، والذين اّدعوا هذا االّدعاء نيتهم واهللا أعلم 

من الفرق القدمية ، اليت أنكرت نصوصا يف إا حسنة ، لكنها من حيث الثمرة ، هي سيئة ألا تشبه نية كثري 

الكتاب والسنة صرحية ، لتومههم أن التمسك ذه النصوص وعلى ظاهرها ، كما يزعمون ، تؤدي إىل تعطيل 

الشريعة ، أو الطعن ، يف جانب من جوانبها ، فالذين يقولون بأن الرسول عليه السالم ال جيتهد ، سيقولون إذا 

خذنا برأي من أراء الرسول اليت اجتهد فيها أن يكون قد أخطأ ، هنا يأيت اجلواب ، إن النيب حنن ما يدرينا ، إذا أ

( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد فأصاب ، فله أجران ، وإن أخطأ فله صلى اهللا عليه وسلم ، إذا كان يقول 

لصواب ، وأن يؤجر ذلك ، فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل باالجتهاد ، وأقرب إىل إصابة ا أجر واحد )

األجر املضاعف ، فلماذا نقول إن الرسول ال جيتهد وقد اجتهد فعال ، لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما 

أي يوحى إّيل حبكم شرعي أو بتصويب الجتهاد نبوي ،   (( يوحى إلّي ))يصوبه الوحي، هذا الذي قلته آنفا ، 

  تبعني للرسول يف شيء اجتهد فأخطأ حاشاه من ذلك .فحينئذ حنن نكون يف مأمن من أن نكون م

ولذلك هذا يؤدي بنا ، إىل أن نتخذ هذا اجلواب قاعدة للرد على بعض الدكاترة وهنا بصورة خاصة ،  الشيخ :

يف اجلامعة األردنية ، يقررون بأن بعض األحاديث النبوية ، اليت تتعلق ببعض اجلزئيات الطبية ، واليت مل يثبت 

ائقها ، قالوا حنن نتوقف ، وال نقول بأن هذا احلديث صحيح ، ولو صححه احملدثون ، ألن الطب مل الطب حق

يصححه ، هذا معناه شك يف شيئني ، الشيء األول الشك يف اجتهادات علماء احلديث ، وجهودهم ، اليت 

ا من ضعيفها ، أوال ، تكاتفت على مر األيام والسنني يف ضبط أحاديث الرسول عليه السالم ، ومتييز صحيحه

مث فيه الطعن ، على ما تلقته األمة بالقبول ، ألن أحاديث البخاري ومسلم كما هو معلوم لدى اجلميع ، هي 

أصح األحاديث ، وأصح األقوال اليت رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعد كتاب اهللا تبارك وتعاىل ، 

الصحيحني ، مما مل يقع فيه خالف بني العلماء املتقدمني ، فكلها  ولذلك اتفقت األمة كلها ، على أن حديث

تفيد الصحة واليقني ، فال جيوز الشك يف شيء منها بسبب أن بعض الناس يعيشون ثقافة معينة ، أو عقلية 

ن كان معينة ، كاملثال الذي أشرت إليه آنفا ، عندكم مثال من األحاديث اليت ال يؤمن ا األطباء اليوم ، إال م

( في الحبة مؤمنا حقا ، أحاديث كثرية جدا ، تدور كلها يف الطب النبوي ، من ذلك قوله عليه السالم 

" ما بتعيب العني احلبة السوداء ، اليت يقولون عنا يف الشام تعبري مجيل   السوداء ، شفاء من كل داء إال السام )

ن علم ، هذا النص النبوي الكرمي الصحيح ، ال شك أنه من صغرها ، العني ما بتشبع من النظر إليها ، لكن م "



حني ينظر إليها ، ختتلف نظرته إليها ، عن نظرة عامة الناس ، وخباصة الكفار منهم إليها ، هذا احلديث بطبيعة 

احلال ، الطب التجرييب ، كما يقولون ، مل يكتشف سر هذه احلبة املباركة ، وإن كانوا قد اكتشفوا شيئا  من 

ئدها ، أما إا شفاء من كل داء ، إال السام املوت ، فهذا ما وصلوا إليه ، ويف اعتقادي ، رمبا لن يصلوا إليه ، فوا

ألنه يبقى حكما شرعيا غيبيا ، ليمتحن اهللا به عباده ، أيؤمنوا أم يكفرون ؟ من ذلك مثال احلديث املعروف ، 

مسه ، ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغحديث الذبابة 

، ما وجدوا هذا يف زعمهم ، وخباصة السر األكرب ، الذي ال ميكنهم أن يكشفوه ، إال بتجارب اآلخر دواء )

عديدة ، وكثرية جدا جدا ، وهي أن تراقب الذبابة ، حيث جاء يف بعض الروايات الصحيحة ، أا تقع على 

، فهذا أظن حىت لو أجريت اختبارات يعين جتريبية ، وهي بط على األناء فقد يكون اجلناح الذي فيه الداء 

اإلعجاز ، أن الذباب على نوعني ، منه ما يكون الداء يف اجلناح األمين ، ومنه ما يكون اجلناح األيسر فتختلف 

يقف ويقول كما قال رب النتيجة ، فال ميكن الوصول إليها بالتجربة ، إذن ما ينبغي حينئذ للمسلم إال أن 

، بعض األطباء بعض الدكاترة يقولون ، هذه األحاديث مشكلة ، فنحن نتوقف  (( ويسلموا تسليما ))العاملني 

عنها ، يعين ال نصدق ، وال نكذب وترون ما حقيقة هذا املوقف ؟ لو أردنا أن نشرحه أي أم يعاملون حديثهم 

اإلسرائيليات هي اليت جاء عن الرسول عليه السالم األمر بأن ال حديث نبيهم معاملتهم لإلسرائيليات ألن 

نصدقهم وأن ال نكذم ، ألننا إن صدقناهم ، نكون قد صدقناهم فيها افرتوا ، وإن كذبناهم ميكن أن نكذم 

ات أما يف شيء ، من البقايا الثابتة من شرائعهم فال نصدقهم وال نكذم ، هذا موقف املسلم بالنسبة لإلسرائيلي

موقف املسلم ، بالنسبة لألحاديث الواردة عن الرسول عليه السالم ، وباألسانيد الصحيحة ، فال جيوز إال أن 

يكون آمنا باهللا ، ومبا جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا هو اإلميان ، ألننا إن انتظرنا أن يثبت 

نا بالشرع واحلالة هذه ، آمنا مباذا ؟ بالطب حينئذ هذا يناقض بالتجربة الطبية ، حقيقة شرعية فآمنا حنن ما آم

(( هدى للمتقين ملن ؟  (( ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه ))اإلميان الكامل ، كما قال تعاىل يف أول سورة البقرة 

اب أول شرط للمؤمنني حقا اميام بالغيب ، وما هو الغيب ؟ كل ما غ (( الذين يؤمنون بالغيب ))من ؟  ))

عن عقلك ، فهو غيب ، فكل ما جاء عن نبيك صلى اهللا عليه وسلم جيب أن تسلم به ، وأن تؤمن به ، سواء 

ثبت بالطب أو بالعلم أو مل يثبت ، ولذلك فالذين يقررون اليوم ، ويقولون مثل هذه األحاديث حنن نتوقف ،وال 

لوب الطلبة ، الذين سوف يصبحون عما قريب نقول فيها شيئا ، إمنا يلقون الشك ، يف قلوب املسلمني ، يف ق

موجهني لألمة ، وفاقد الشيء ال يعطيه ، فإذا كان هؤالء ال يوجد عندهم اإلميان فليس باستطاعتهم أن يزرعوا 

هذا اإلميان ، يف قلوب الناس ألم هم يف أنفسهم ، ليسوا مؤمنني بكثري مما جاء  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



، إذن هذا مثال واقعي ، كيف نقول إن  (( عبس وتولى أن جاءه األعمى ))مثل قوله تعاىل ، فإذن جاء 

(( وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الرسول عليه السالم  ال جيتهد ، ها هو قد اجتهد ولكنه مل يقر 

مه عليه السالم ، ال من  ، وكثري من األحكام اليت صدرت عن الرسول عليه السالم توحي إلينا من كال الذكرى ))

كالم رب العاملني أا اجتهاد منه ، وقريبا ذكرنا مبناسبة ، أن امرأة فاضلة من الصحابيات ، الفضليات امسها 

فاطمة بنت قيس سافر عنها زوجها ، وقد طلقها تطليقتني ، مث أرسل إليها بالطلقة الثالثة ، وكان هلذا املطلق 

جاء إليها وبلغها تطليق زوجها الطلقة الثالثة ، وطلب منها أن خترج من دار زوجها ، املسافر وكيل يف املدينة ، ف

ألا أصبحت بائنة منه بينونة كربى ، ما كان عندها علم أن املطلقة ثالثا، ليس هلا نفقة وال سكىن ، فتجلببت 

أي أن زوجها طلقها طلقة  وذهبت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقصت قصتها للنيب صلى اهللا عليه وسلم ،

 ( ليس لك نفقة وال سكنى اذهبي )ثالثة ، وأرسل إىل وكيلها وجاء إّيل وطلب مين السكن ، فقال عليه السالم 

وكانت امرأة فاضلة أيضا ، من املهاجرات ، وكان املهاجرون  ( اذهبي إلى بيت أم شريك )وهنا الشاهد 

، مث قال ال ، هنا بقي انتبهوا إذا ملا قال هلا اذهيب ، كان هذا  يها )( اذهبي إليرتددون على دارها ، فقال هلا 

( اذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه أعمى ، فإنك إذا اجتهاد من عنده ، ألنه عقب هذا القول اذهيب و قال ال 

إىل آخر احلديث فإذن يف آن واحد ، يصدر من الرسول عليه  وضعت خمارك عن رأسك ، فإنه ال يراك )

سالم شيء ، مث يصدر منه شيء آخر ، فهذا أكرب دليل على أنه عليه السالم جيتهد ولكن الفرق كما قلنا آنفا ال

، وأكرر هذا على مسامعكم لكي تنتهوا إىل احلقيقة املقطوع ا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس كمثله 

لبشر فهو إذا اجتهد فأخطأ ال يقر ، ينبه مباذا شيء يف البشر ، النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس كمثله شيء يف ا

؟ بطريقة الوحي ، يف حديث الدجال مثال جتدون ، إنه يقول هو يف مكان كذا ، مث يقول ال ، يف مكان كذا ، 

مث يقول ثالث حتويالت هذا كله وذاك وأشياء كثرية وكثرية جدا ، تضطرنا أن نقول بأن الرسول عليه السالم 

تهاده ليس كاجتهاد العلماء حيث ميوت أحدهم ، وال يؤجر على كثري من اجتهادته ، إال جيتهد ، ولكن اج

  اجتهادا واحدا ألنه أخطأ أما الرسول عليه السالم فهو معصوم ، نرجع اآلن عن أن يُقر على خطأ .

  اهللا يبارك فيك  ...جزاك اهللا خريا  السائل :

  سائل آخر : لكن هو كسنة ؟

  إيش كسنة . الشيخ :

  سائل آخر : كسنة من سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟

  األمر طيب ، وحنن احتجمنا مرارا وتكرارا واحلمد هللا . الشيخ :



  الدميقراطية هي العدالة ... السائل :

  كيف ؟ كيف ؟ .  السائل :

  . ...كالمك السابق ، قلت إن الدميقراطية أي العدالة فأنت تعلم أن   السائل :

  بقوهلم يا أخي يقصدون ا العدالة .هذا  الشيخ :

  عفوا من سياق الكالم ، كأنه رأيك ؟ السائل :

  أعوذ باهللا طيب ، ّمسعنا باهللا النقطة هذه ، ملا تكلمنا عن الشيوعية والدميقراطية واألحزاب . الشيخ :

ما هو فقهه هل هو صحيح ؟ و  ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )السؤال كان حول حديث  الشيخ :

؟ فكان اجلواب أنه من حيث إسناده صحيح ، لكن من الناحية الفقهية ، فليس العمل عليه ، إمنا العمل على 

( الماء طهور ال ينجسه حديث أيب سعيد اخلدري ، الذي جاء يف بئر بضاعة ،والذي قال عليه السالم فيه 

ومفهومه ما نستطيع أن نأخذ منه حكما شرعيا ، فحديث القلتني ، إذا وقفنا عنده وأخذنا مبنطوقه  شيء )

منضبطا ، فمنطوق احلديث ، إذا بلغ املاء قلتني ، ووقع فيه جناسة ، ال يتنجس ، ترى هذا املنطوق مهما كانت 

يقولون عندنا يف الشام العني مغرفة الكالم ، وال حيركك  -خليك معي يا مجال  - النجاسة اليت وقعت فيه 

  كة كما تراه خليك معنا .صاحبنا ، صاحبنا حر 

  أبو ليلى : يا شيخنا هذا فيه صوت سامعه وأدّور عليه .

معليش فقط هو ما له عالقة بك ، أنت تؤّدي وظيفتك ، وهو يؤدي وظيفته هو وظيفته يصغي إىل  الشيخ :

نت  اجلواب ،وأنت وظيفتك إنك تتقن إيش ؟ اجلهاز الالقط ، منطوق حديث القلتني أن النجاسة مهما كا

كميتها ، فما دام أن املاء بلغ قلتني فهو غري جنس ، وهذا ال يقول به فقيه وعلى العكس ، إذا مل يبلغ قلتني ، 

ووقع فيه قطرة من جناسة بول مثال أو دم ، فقد تنجس ، فصار يف هنا شيء من التنافر كلي، إذا فرضنا القلتني ، 

  ا ، ألين أنا مش واعي اآلن ، هل حتفظ اآلن كم معريين القلتني ؟باملكاييل املعروفة اليوم ، لو فرضنا مخسني كيلو 

  ما أعرف . السائل :

  ها نفرتض هي فرضية ، ألنه احلقيقة ، ليس العمل على القلتني أنت هل تستحضر شيئا ؟ الشيخ :

  سائل آخر : ال .

كيلو يساوي قلتني ، وقع يف   ها، إذا اسرتحنا ، املقصود ، نفرتض أن ماء وزنه مخسني كيلوا واخلمسني الشيخ :

  هذه اخلمسني كيلوا كيلو بول ، ماذا يعطينا احلديث ؟ طاهر املاء أم جنس ؟

  حديث القلتني طاهر . السائل :



  طاهر ، إذا كان املاء أقل من مخسني كيلوا ، بكيلو وقع فيه قطرة بول ، يكون طاهرا أمن جنسا ؟ الشيخ :

  جنس . السائل :

حص هذا املاء ، ال أقول بالفحص الكيمائي الطيب ، ألن اإلسالم ال يكلف املسلمني كلهم جنس ، لو ف الشيخ :

( الماء أن يكونوا هكذا ، أطباء وكيمياوين ، لكن أقول لو فحصنا ، الصورتني املتنافرين كليا ، مبعيار حديث 

هرا مطهرا من حديث القلتني ، لو وجدنا املثال األول ، الذي أخذنا منه ، كون املاء طا طهور ال ينجسه شيء )

واملثال الثاين أخذنا منه أنه جنس ، لوجدنا أن كال من املثالني ، يتناىف مع املاء طهور ال ينجسه شيء ، كيف 

ذلك ؟ املثال الثاين الذي وقع فيه قطرة من بول ، املاء طهور ، هذه القطرة ضاعت يف غمرة هذا املاء الكثري ، 

البول أثر إطالقا فهنا يأيت حديث أيب سعيد ، املاء طهور ال ينجسه شيء طبعا حينما  فلم يبق هلذه القطرة من

نستحضر هذا احلديث ، ونستحضر املناسبة اليت قال الرسول عليه السالم ، احلديث مبناسبتها ، حنن نفهم حينئذ 

يه ، حىت خيرج عن كونه من النجاسات اليت تقع ف ( الماء طهور ال ينجسه شيء )، احلديث على الوجه التايل 

  ماء مطلقا ، أليس كذلك ؟

  نعم . السائل :

فإذا املاء طهور ، ال ينجسه شيء من النجاسات اليت وقعت فيه ، ها ، حديث القلتني ، قطرة يف كل  الشيخ :

اء من القلتني ، أعطانا حكم إيش ؟ النجاسة وعلى العكس من ذلك املثال األول ، الذي مثلناه خبمسني كيلوا م

أو لرت ماء كان الواقع فيه من البول كثري ، فلو سلطنا عليه حديث أيب سعيد تغري طعمه أو لونه أو رحيه ، أظن 

أنه وضح األمر إن شاء اهللا ، أي حديث أيب سعيد هو احلكم ، حديث القلتني ليس حكما كل ما ميكن أن 

قلتني والنجاسة اليت وقعت فيه فهو ال يتنجس ألنه  يقال أن احلديث قيل يف مناسبة معينة ، إنه إذا كان ذاك املاء

ال ميكن أن يقول الرسول عيه السالم ، مهما كانت نسبة النجاسة اليت وقعت يف القلتني فهو إيش ؟ ال حيمل 

  اخلبث هذا أمر مستحيل ، واضح لديك اجلواب ؟

  نعم . السائل :

  طيب ما عندك الشيخ :

  أنا اآلن مسافر جلدة . السائل :

  صحبتك السالمة . شيخ :ال

  اهللا يبارك فيك ويسلمك بعد أن أخلص أنا هل جيوز أن اعتمر هناك ؟ السائل :

وملاذا ما تنوي  العمرة ما دام أنت ناوي اآلن ؟ امسع ما دام أنت اآلن ناوي العمرة ، اآلن ألنه لو كان  الشيخ :



  ذا السؤال ، صح ؟ما يف خاطرك ، وما يف بالك وما يف نيتك العمرة ، ما بتسأل ه

  نعم . السائل :

إذن ملاذا تدخل أو تتجاوز احلدود ، بدون إحرام ، يف عندك مانع شرعي ، حنن اآلن يف سبيل إيش ؟  الشيخ :

  النظر يف واقعك أنت ، ألنه ما نريد أن نفرض عليك فرض وال نريد كذلك تتجاوز احلدود الشرعية بدون عذر .

  .أنا مسافر بالطائرة  السائل :

بالطائرة . والناس فكرك يعين يسافرون بالسيارة مثلي ومثلك ؟ أكثر العمار املعتمرين كلهم يسافرون  الشيخ :

  بالسيارة مثلك ومثلي ؟ 

  ال شيخ . السائل :

  فإذن ما معىن كالمك بالطائرة؟ . الشيخ :

  ؟ يعين ما عذر لكن أريد أن أعرف احلكم كيف هو ؟ يعين أحرم من الطائرة السائل :

يعين كأنك أنت اآلن غري جوابك ذاك الذي أعطيتين إياه كأنك تقول اآلن إذا رايح أعتمر ، أليس   الشيخ :

  كذلك ؟

  إن شاء اهللا . السائل :

كويس فإذا القضية سهلة تلبس اإلحرام يف دارك حىت ال تتعذب يف الطائرة تغّري ثيابك ممكن هذا صعب   الشيخ :

  عليك ، أليس صعب ؟ 

  ماشي . السائل :

طيب ، تلبس إحرامك يعين ثوبيك اإلزار والرداء ، والقلنسوة الطاقية على رأسك كما هي وتتعىب  الشيخ :

  بعباءتك وتكون ثقيلة باعتبار يف برد نوعا ما ، الطائرة اليت تريد تركبها تأخذك مباشرة جلدة أم ستنزل يف املدينة ؟

  مباشرة . السائل :

  تنزل الطائرة يف املدينة كما علمت ؟ مباشرة هم عادة ما الشيخ :

  ال يا شيخ . السائل :

كويس هم عادة أو على األقل أنت تكلف شخص هناك من يسموم بامليضيفني أو املضيفات اهللا   الشيخ :

  حيفظك منهم .

  آمني . السائل :

  وتقول لبيك اللهم بعمرة ما شي ؟  إنه إذا اقرتبنا املدينة يعطونا خرب حينئذ تنزع العباءة ، وبرتفع القلنسوة الشيخ :



  ما شي . السائل :

اللهم ِحملي وليس َحملي  ( اللهم محلي حيث حبستني )لكن ينبغي أن ال تنس أن تتبع تلبيتك بقولك  الشيخ :

ِحملي بكسر احلاء حيث حبستين معىن اجلملة إنه قد يصاب اإلنسان بأمر عارض طارئ بيحول بينه وبني إمتام 

  كيف ؟  العمرة عرفت

  نعم . السائل :

ففي هذه احلالة حالة قولك اللهم ِحملي حيث حبستين ما يلزمك أي شيء بينما إذا مل تشرتط هذا  الشيخ :

  الشرط فإذا أبطلت العمرة جيب عليك اهلدي وقضاء العمرة فهمت علّي ؟

  نعم يا شيخ . السائل :

أن تتابع الطريق فورا بإحرامك إىل مكة ومتم مناسك طيب فإذا وصلت جلدة ونزلت منها لك اخلّرية إما  الشيخ :

العمرة وحتلل وترجع جلدة وتتعاطى أعمالك التجارية وإما أن تبات تلك الليلة وأنت يف إحرامك حيث يكون 

منزلك أي مكان مث يف الصباح الباكر وهذا يكون أحسن وأريح لك قبل الفجر تنطلق بالسيارة حبيث تدرك 

اك ، وتكون طفت وسعيت على فراغ و قلة زمحة من الناس املهم جيوز لك أن تبقى فضيلة صالة الفجر هن

بإحرامك ما شئت وبعدين تكمل إيش ؟ العمرة لكن ننصح خبري الرب عاجله ، هذا جواب ما سألت . غريه نعم 

  ؟

إذا كان يستعجل شيخ بالنسبة لطلبة العلم ما هي نصيحتك لطلبة العلم بقضايا اإلفتاء وما اإلفتاء ،  السائل :

  باإلفتاء أو دائما يتبع كالمه ذا رأي ، أو هذا كالمي أو هذا ما أرى فما نصيحتك هلؤالء ؟

املسائل الفقهية تنقسم إىل أقسام منها ما هو صريح يف الكتاب والسنة ومنها ما هو اجتهاد واستنباط  الشيخ :

اب والسنة مع الرأي الذي يفيت به ، وكان يرى بأن للعامل ففي القسم األول إذا تيسر له ذكر الدليل من الكت

املستفيت أهل لفهم النص من الكتاب والسنة قرن ذلك بالفتوى أما إن كانت املسألة هي من املسائل اليت ليس 

عليها دليل صريح من الكتاب والسنة وإمنا هو الفهم فحسب العامل أن يقول هذا رأي وليس من شرطه أن يفصل 

تفصيال لعامة الناس ألا هكذا كانت طريقة الصحابة والتابعني كانوا إذا سئلوا ال حياولون أن القول يف ذلك 

يستدلوا على جوام لكن إذا كان رأيا فيقولون هذا رأينا حىت ما حيجروا على الناس أمرا واسعا وإذا تيسر هلم 

ن كان السائل أهال لفهم الكتاب والسنة استحضار الدليل إذا كان من النوع األول من الكتاب والسنة ذكروه ، إ

  لعلي أجبتك عن سؤالك ؟

  نقصد يا شيخ بالنسبة لكثري من الشباب من يستعجل بالفتوى السائل :



  يستعجل بالفتوى الشيخ :

  ويستدل بأقوال بعض العلماء ودائما يتبع بأن هذا رأي أو كالمي أو هذا ما أرى ؟ السائل :

وحنن لنا كلمات مسجلة عند أخينا هذا كثرية الذي مل يبلغ مرتبة الفهم عن اهللا  هذا من مصائب زماننا الشيخ :

ورسوله ولكنه قرأ قوال أو مسع رأيا فأعجبه فليس له أن يقول هذا رأّي وإمنا يقول هذا رأي فالن وأنا استفدته منه 

  إال إذا كان عاملا فيجوز له ذلك طيب أعطيتك اجلواب إذن واال يف شيء بعد؟

(  ...نعم ، طيب يا شيخ بالنسبة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما عارف احلديث ما ضابطه  ئل :السا

  ؟ مزماران مزمار )

  . ( عند رنه وعند مصيبة ) الشيخ :

فهل ينطبق هذا احلديث بالنسبة أحيانا يف احلرم ، دعاء القنوت يف الوتر يف صالة القيام و صالة  ... السائل :

  ئما يقرؤونه ويلحنون يف الدعاء فهل ينطبق هذا احلديث على هذا الدعاء ؟الرتاويح دا

ال ، ليس من الضروري أن ينطبق هذا احلديث على هذا األمر وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعا أنه ليس  الشيخ :

من عمل السلف وليس من الضروري إنه كل أمر حادث نصب عليه نفصل عليه حديث من األحاديث الواردة 

الرسول عليه ألن املقصود بالصوتني صوت نياحة وبكاء ، وصوت فرح مزمار الشيطان ، وحنو ذلك فهذا  عن

طبعا ال يصدق على ما يفعلونه اليوم مع األسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه وحنو ذلك بل هذا 

  خالف السنة .

  . ... السائل :

  تفضل . الشيخ :

شيخ يف  ( كل لهو فهو باطل إال من ثالث )ديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه شيخ بالنسبة حل السائل :

بعض ما يتلهى به اإلنسان قد يكون له مصلحة جسدية فرضا ، مثل لعب الكرة وكذا من باب تنشيط اإلنسان 

  ،و إعانته على أمور احلق ، فهل هذا مما يستثىن من احلديث ؟

  لكن ما الذي تفهم من قوله باطل ؟يف حدود ما ذكرت يستثىن  الشيخ :

شيخ يعين ذكر كثري من العلماء أنه حمرم قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم باطل ومنهم أذكر اخلطايب  السائل :

  وأذكر هذا الكالم من ابن القيم واهللا أعلم .

فهوم ، ما هو املقابل الكثري لكننا بقى إذا نريد نأخذ بقاعدة أنه مفاهيم املشايخ معتربة فقولك كثري له م الشيخ :

  ؟



  ال ، أنا حينما قلت كثري أقصد يعين الذين قرأت عنهم كثري ، فما أعرف إذا كان يف أحد خمالف . السائل :

  طيب وكلمة باطل تعين حراما يف اللغة ؟ الشيخ :

  الباطل هنا قد يكون وهو الظاهر يا شيخ . السائل :

ىل حترير معىن هذه الكلمة ، ألنه أنا ال أفهم أن كلمة باطل تعين حرام طيب هذه املسألة إذن حتتاج إ الشيخ :

أي ال جيوز أن نقول إذا جاز لنا رواية احلديث باملعىن  وكل هلو يلهوا به ابن آدم فهو حرام إال األشياء الثالثة اليت 

  ذكرت أو األربعة ، وإمنا باطل يعين ال فائدة منه وضياع وقت وحنو ذلك .

  عبث .احلليب : 

عبث فقط ، على كل حال لو نظرنا إىل الواقع الذي كان يف ذلك العهد ، لرمبا وجدنا أشياء ال تدخل  الشيخ :

يف هذا املستثىن فمسابقة الرسول لعائشة مثال ، فهذا ال ميكن أن نلحقه بالكلية ، بل أن نلحقه باألمور املستثناة 

ن طبعا جدت مالهي كثرية فهذه املالهي جيب أن تقيد بضوابط يف احلديث هذا مثال مما كان يف ذلك الزمان اآل

فهي هي حبكم املناط والعلة املفهومة ، وأنت ذكرت مثاال كرة القدم مثال ، قلت أنا يف حدود ما  ...شرعية 

ذكرت ما نرى ذلك باطال فضال عن أن نراه حمرما ، لكن بشروط ال ختفى على أهل العلم ، اليت منها مثال أن 

اللباس شرعيا ، وأن ال يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل الالعبني  فجل الالعبني ذه  يكون

الكرة وبغريها كذلك أن ال تكون توقيت املباريات يف أوقات الصلوات حبيث قد يضيعون الصالة من أصلها ، أو 

بط شرعية فهي ليست مالهي ،وإمنا على األقل يضيعون الصالة مع اجلماعة ،فإذا ضبطت هذه املالهي بضوا

(( تكون مساعدة فعال لتقوية بدن املسلم ، كما قال بعض العلماء يف تفسري قوله تعاىل خالفا لظاهر احلديث 

، قال عليه السالم كما يف وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ))

فهذا  ( أال إن القوة الرمي إال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي )م حديث عقبة بن عامر يف صحيح مسل

احلديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي ، لكن احلقيقة الذي يفهم من األسلوب العريب ،و خباصة إذا  

ألسلوب فال جمال لفهم احلديث إال على ا ( ما استطعتم من قوة )كانت القوة هنا منافيه لعموم قوله تعاىل 

، فاحلج عرفه إذا مل يفعل شيئا إال الوقوف بعرفة مجودا جهال  ( الحج عرفة )العريب كمثل قوله عليه السالم 

باألسلوب العريب فال حج له ، ولكن قوله عليه السالم احلج عرفة يعين أنه أعظم ركن من أركان احلج هو الوقوف 

ئل القتال فيه حمدودة ما بني حربة وسهم وسيف ، فكانت يف عرفة كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسا

( أال إن القوة الرمي احلراب هي القوة اليت يعين تشل قوة العدو ، فقال عليه السالم من باب بيان أمهية الرمي 

 فإذا وجدت اآلن بعض األلعاب أو املالهي ، تقوي أبدان املسلمني ، إال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي )



فال مانع من ذلك أبدا بل لعله يكون من فروض الكفاية ، بالشروط الشرعية اليت أشرت إىل بعضها على األقل 

  آنفا ، سجلت شيئا ؟ 

  نعم . السائل :

  هاته . الشيخ :

بالنسبة لبعض األلعاب إن كانت تدخل يف هذا احلقل ، بالنسبة للشطرنج حكم لعبة الشطرنج ما هو  السائل :

  عي يف ذلك ؟احلكم الشر 

الشطرنج إذا أزيلت األصنام اليت فيه وقيد أيضا اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية ، فهي ال تلهي عن  الشيخ :

القيام بالواجبات سواء كانت واجبات دينية ، أو كانت واجبات عائلية أو واجبات اجتماعية ،فهو جائز خبالف 

تحرمي وثانيا : هو قائم على احلظ ولذلك جتد الالعبني به ، أو مبا النرد ألن النرد أوال فيه نص يف حترميه أشد ال

يشبهه من األلعاب جتد الالعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك ، كل ما 

فيه هو إعمال الفكر ، فهو نوع من الرياضة الفكرية ، فإذا كانت هذه الرياضة يف بعض األحيان وبالشروط اليت 

ذكرناها آنفا ، فال نرى منها مانعا ،مع العلم أن بعض العلماء كابن تيمية مثال وغريه يذهب إىل حترميها وهو يعلل 

التحرمي بعلة معقولة والفرق بني ما ذهب وأذهب هو أنه ال حيوز يف اعتقادي إطالق التحرمي لشيء ال نص فيه 

رنج يصد عن ذكر اهللا ، وهذا إذا تذكرنا بعض املباريات إال إذا ترتب منه ما خيالف النص ، فهو يقول بأن الشط

  اليت جتري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات اجلرائد وااالت ال شك أا تصد عن ذكر اهللا .


